WERKPLAATS
VOOR

HUISKAMERKUNDE®
De huiskamer is nog stil. De zorg is druk bezig met de ADL.
De bezetting is krap. De huiskamer blijft stil, al zitten er al bewoners.
Ontbijtje, koffie, brandjes blussen, toiletgang, medicijnen.
De huiskamer is niet meer stil, de radio staat aan.
Middageten. Naar bed voor de middagrust. Snel rapporteren. Werkoverleg.
Uit bed, toiletgang en thee. Gelukkig snijdt de vrijwilliger fruit. Bijna tijd
om te gaan koken. Frustratie, weer geen tijd voor een spelletje gehad.
TV aan. Mevrouw R. bonst op de buitendeur. die zit op slot. Ze wil er uit,
wandelen, wordt steeds bozer. Onrust in de groep. Gas even uit. Sussen.
Etenstijd. Eerste bewoners weer naar bed.
De huiskamer is (op de TV na) weer stil, al zitten er nog enkele bewoners.

We zien hele grote inzet van zorgmedewerkers er op de huiskamers iets van te maken, vaak samen
met vrijwilligers en familieleden. We zien ook heel veel ‘lege momenten’ in de huiskamer. Dan zijn
de medewerkers ergens anders bezig, met zorg- of huishoudelijke activiteiten búiten de huiskamer.
Er is niemand bij de bewoners of hoogstens in het voorbij gaan. Sommige bewoners, die zelf de
aandacht niet vragen, raken haast onzichtbaar.
De aandacht van de medewerkers moet voortdurend verdeeld worden over alles wat gaande is
of er nog aan zit te komen. Én: met een zorgopleiding ben je niet automatisch ook een
welzijnsmedewerker.
Met de Werkplaats voor Huiskamerkunde roepen we op, om nadrukkelijk in de huiskamer te
investeren. om er een plek van te maken met een kloppend hart, in plaats van een plek waar
mensen hun tijd uitzitten en ‘op hen gepast’ wordt. Dat vraagt om iemand die de ruimte ervaart
zich écht om ‘de huiskamer’ te bekommeren. Die in staat is, er daadwerkelijk te zíjn, mét de
bewoners. Te voelen ‘wat er nodig is’ en waarde toevoegt aan de dag. Die daartoe door de
organisatie in staat gesteld wordt.
De BRUG Werkplaats voor Huiskamerkunde richt zich op
herintreders
zij-instromers
helpenden,
De BRUG Werkplaats voor Huiskamerkunde
voedingsassistenten,
maakt het nieuwe
verzorgenden,
Kwaliteitskader concreet!
gastvrouwen en
vrijwilligers
die in de ‘huiskamers’ van zorginstellingen (groepsverzorging, kleinschalig wonen)
verantwoordelijk zijn voor en/of bijdragen aan welzijn, dagbesteding, mentaal welbevinden en het
woon-/leefklimaat.
Zij worden opgeleid tot ‘Huiskamerkundige’, inclusief BRUG-diploma.
De Werkplaats voor Huiskamerkunde bestaat uit 4 themablokken:
‘Zijn’, ‘Vormgeven aan de dag’, ‘Ouderwets lekker’, ‘Spin in web zijn’, (totaal 10 dagdelen van
3 uur met per dagdeel toepassingsopdrachten).
De thema’s kunnen naar behoefte worden aangepast.

‘Beneden zijn activiteiten voor heel het huis. Dat vind ik veel te vol. Ik zou het hier gezellig willen hebben, in mijn
woning. Ze doen hun best hoor, maar de zusters hebben het veel te druk. En die jonge mensen kunnen echt niet
meer koken. Eten we wéér bonen uit blik!’
(bron BRUG interviews in verpleeghuis Groningen)

Meer informatie:
info@brugindezorg.nl / 0344-572002 / www.brugindezorg.nl/contact

